ROMÂNIA
JUDEŢUL TIMIS
CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI DETA

PROIECT

Avizat pentru legalitate,
SECRETAR GENERAL
HOTĂRÂREA
privind modificarea „Agendei principalelor manifestări cultural-artistice şi
sportive în perioada 1.01.2020 - 31.12.2020” finanţată din bugetul local de
venituri şi cheltuieli.
În temeiul art. 139 și art. 196, alin. (1), litera a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul
Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
în conformitate cu art. 129 alin. (2) litera d) alin. (7) literele d)-f) din O.U.G nr. 57/2019
privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
ținând seama de prevederile art. 41 alin. (4) din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică
legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare,
luând în considerare prevederile art. 9 pct. 8 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la
Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997, luând act de:
a) referatul de aprobare prezentat de către Primarul orașului Deta, în calitatea sa de iniţiator;
b) referatul Serviciului Buget, contabilitate, finanțe, impozite și taxe din cadru Aparatului de
specialitate al Primarului orașului Deta, înregistrat sub nr. 6.488/2020 prin care se propune modificarea
„Agendei principalelor manifestări cultural - artistice și sportive în perioada 1.01.2020-31.12.2020”
finanțată din bugetul local de venituri și cheltuieli pe anul 2020;
c) avizele Comisiei Economice și Comisie Sociale ale consiliului local,
constatând necesitatea modificării „Agendei principalelor manifestări cultural - artistice și
sportive în perioada 1.01.2020-31.12.2020” finanțată din bugetul local de venituri și cheltuieli pe anul
2020, în contextul epidemiologic actual,
Consiliul local al orașului Deta adoptă prezenta hotărâre.
Art.1. Se aprobă modificarea „Agendei principalelor manifestări cultural-artistice şi sportive
în perioada 1.01.2020-31.12.2020”, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2. Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului general al orașului, în
termenul prevăzut de lege:
-Instituției Prefectului - Județul Timiş ;
-Primarului oraşului Deta ;
-Compartimentului Administraţie publică locală, secretariat al Primăriei oraşului Deta ;
-Serviciului Buget, contabilitate, finanţe, impozite şi taxe al Primăriei oraşului Deta ;
-Centrului Cultural al oraşului Deta.

I N I Ț I A T O R,
Primarul Orașului Deta.

ROMÂNIA
JUDEŢUL TIMIŞ
ORAŞUL DETA
PRIMAR
Nr. 6.497/05.08.2020.

REFERAT DE APROBARE
al proiectului de hotărâre privind modificarea „Agendei principalelor manifestări
cultural-artistice şi sportive în perioada 1.01.2020-31.12.2020” finanţată din bugetul
local de venituri şi cheltuieli.

În contextul declarării stării de alertă pe teritoriul României concomitent cu menținerea și
instituirea unor noi interdicții și limitări a circulației, măsuri de suspendare a tuturor activităţilor
culturale, ştiinţifice, artistice, sportive, de divertisment, ce împiedică desfășurarea unor activități
cultural, artistice, sportive etc. prevăzute în agenda cultural-artistică și sportivă a orașului Deta pe anul
2020 (de exemplu ediția de la Deta și de la Opatița a manifestării culinare Ceaunul și Grătarului), se
justifică modificarea Agendei principalelor manifestări cultural-artistice şi sportive în perioada
1.01.2020-31.12.2020, motiv pentru care va supun aprobării acest proiect de hotărâre.

P R I M A R,
Ec.Petru Roman

Nr. 6488 din 05.08.2020

Referat
privind rectificarea Agendei cultural-sportivă și de tineret 2020

Se solicită emiterea unei hotărâri privind rectificarea Agendei cultural-sportive și de tineret 2020 a
orașului Deta, după cum urmează:
-se elimină pct. nr. 13 ,,Ceaunul și grătarul. Tradiții, obiceiuri în păstrarea celor mai vechi rețete culinare.
Competiție internațională - Deta,, respectiv se diminueaza cu suma de 20,00 mii lei;
- se elimină pct. nr. 15 ,,Ceaunul și grătarul. Tradiții, obiceiuri în păstrarea celor mai vechi rețete culinare.
Competiție internațională – Opătița,, respectiv se diminueaza cu suma de 15,00 mii lei;
-se diminuează pct. nr. 14 ,, Transport formatii artistice atat pe teritoriul Romaniei,Serbiei, Ungariei precum si
a altor state,, cu suma de 5,00 mii lei.
Rezultă astfel o reducere cu suma de 40,00 mii lei a valorii (193,00 mii lei-40,00 mii lei=153,00 mii lei)

Întocmit,
Vulpe Mihaela

ROMANIA
JUDETUL TIMIS
PRIMARIA DETA
CENTRUL CULTURAL DETA
Rectificare nr.5 din 05.08.2020

AGENDA
CULTURAL – SPORTIVĂ ŞI DE TINERET 2020

Nr.
Crt.

Denumirea actiunii

Perioada de
desfasurare

Locul

1.

Cupa ,,Margineantu,,
campionat de fotbal la sala

Februarie

Sala de sport

3,00

C. Local Deta

2.

Zilele sportului pentru toti :
campionat de tenis de masa

Februarie

Sala de sport

2,00

C. Local Deta

3.

1Martie – 8Martie
activitati specifice.

Martie

C. Cult. Deta

7,00

C. Local Deta

4.

Campionat de badminton

2020

Sala de sport

2,00

C. Local Deta

5.

Teatru de papusi: de trei ori
pe an ( Gradinita Deta)

2020

C.Cult. Deta

2,00

C.Local Deta

6.

Concurs de pescuit sportiv:
seniori si juniori

Aprilie - Mai
Iunie

Balta Deta

2,00

C. Local Deta

7.

Maracana : seniori

Iulie

Stadion
Maracana

5,00

C. Local Deta

8.

Maracana :juniori

Iulie

Stadion
Maracana

2,00

C. Local Deta

9.

Hramul Bisericilor-Ruga:
romaneasca, sarbeasca,
catolica si Opatita.
Parada Moto

2020

Deta - Opatita

8,00

C. Local Deta

2020

Deta

3,00

C. Local Deta

11.

Concurs automobilistic si
karting

2020

Deta

8,00

C. Local Deta

12.

Spectacole organizate in
colaborare cu etniile
conlocuitoare.

2020

Deta

5,00

C. Local Deta

13.

Transport formatii artistice
-atat pe teritoriul
Romaniei,Serbiei, Ungariei

2020

Romania,
Serbia,
Ungaria, etc.

10,00

C. Local Deta

10.

Total
cheltuieli
mii lei

Organizator

precum si a altor state.

14.

Ziua Centrului Cultural al
orasului Deta

Noiembrie

C. Cult. Deta

10,00

C. Local Deta

15.

Ziua Nationala a Romaniei

Decembrie

6,00

C. Local Deta

16.

Spectacol de anvergura cu
ocazia sarbatorilor de
iarna: Concert de colinde

Decembrie

Monumentul
eroilorDeta
Centrul
Cultural Deta
C. Cult. Deta

13,00

C. Local Deta

17.

Sărbătoarea Pomului de
Crăciun
Ziua sportului in orasul
Deta

Decembrie

55,00

C. Local Deta

10,00

C.Local Deta

18.

Decembrie

In fata
Muzeului Deta
C. Cult. Deta

TOTAL

153,00

Director,
Ovidiu Ivancea

